ACTA DE 26 DE FEBRER DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinària
Número: 02/18
Data: 26 de febrer de 2018
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:35 hores a 19:50hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Jaume Llorens Patau
Florenci Rosells Capdevila
Mariona Martin Grau

Excusa la seva absència la regidora Vanessa Ginestà Capdevila
Candi Pujol Coromines, secretari accidental.
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’alcalde
Benjamí Puig i Riu.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. Aprovació d’inici d’expedient de tramitació urgent per a la declaració de Bé
Cultural d’Interès Local al Menhir de Costa dels Garrics de Caballol II, situat
dins el TM de Pinell de Solsonès.
Vista la iniciativa presentada pel Museu D. i C. de Solsona, el qual està iniciant
una nova línia d’actuació que porta per títol Museu al Territori, que té com a
objectiu coordinar aquelles iniciatives relacionades amb la gestió i la difusió del
ric patrimoni existent al territori relacionat amb el museu.
Atès que dins d’aquesta línia s’ha iniciat un nou projecte que pretén recuperar,
restaurar i estudiar diverses esteles-menhir prehistòriques situades als municipis
de Riner, Pinell, Solsona i Cardona, i per la seva protecció es promou la
declaració com a Bé Cultural d'Interès Local del Menhir de Costa dels Garrics de
Caballol II, situat dins el TM de Pinell del Solsonès..

Vist que està propera la convocatòria d’una línia de subvencions que poden
finançar l’actuació i per les quals és necessari i preceptiu l’inici dels tràmits de
declaració de Bé Cultural d’Interès Local d’aquells elements que hagin de ser
objecte de l’actuació a subvencionar, motiu que justifica la urgència en la
tramitació de l’expedient.
Atès que d’acord amb allò disposat a l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre:
“1. Quan raons d’interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d’ofici o a petició de
l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es
redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
2. No es pot interposar cap recurs contra l’acord que declari l’aplicació de la
tramitació d’urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent
contra la resolució que posi fi al procediment”.
Considerant l'informe de Secretaria que va ser emès en data 19 de febrer de
2018 i l'informe favorable dels Tècnics del Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, de conformitat amb el que es disposa en l'article 17.2 de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat
ACORDA
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la declaració del Menhir de Costa dels Garrics
de Caballol II, situat dins el TM de Pinell del Solsonès, com a Bé Cultural
d'Interès Local i la seva inclusió al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, d'acord
amb la descripció dels béns i plànols de delimitació i fitxes tècniques que obren
en l'expedient.
SEGON. Declarar la tramitació d’urgència de l’expedient d’acord amb allò
disposat a l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, amb reducció a la meitat
dels terminis establerts per al procediment ordinari.
TERCER. Obrir un període d'informació pública de quinze dies mitjançant la
publicació del present Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;
durant aquest termini es podran realitzar quantes al·legacions s'estimin
pertinents.
QUART. Notificar als titulars o posseïdors la iniciació de l'expedient.
CINQUÈ. Finalitzada l'exposició pública i informades les al·legacions, si les hi
hagués, se sol·licitarà informe als tècnics en Patrimoni Cultural del Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona.

SISÈ. Una vegada acabades les actuacions municipals, remetre l'expedient al
Consell Comarcal del Solsonès per a l'oportuna declaració de Bé Cultural
d’Interès Local.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les vuit menys deu minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.
L’ALCALDE

EL SECRETARI ACCIDENTAL

